JICC ፖሊሲ- የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ (1214F)
JICC-R እና EEAEC፣ የተማሪ ስነምግባር በአውቶብሶች ላይ የሚሉትን ይመልከቱ

የተሻሻለው በኦክቶበር 15፣ 2009
ተዛማጅ ዋቢዎች፥ JICC-R፣ የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ
JK እና JK-R፣ የተማሪ ዲሲፕሊን
EEAEC፣ የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ
የውል ማጣቀሻ፥ ATU ስምምነት፣ አንቀጽ 16-ከት/ቤት ሠራተኛ እና ከአውቶቡስ ሾፌር ጋር የሚኖር ግንኙነት
1. የት/ቤቱ ባለስልጣን ልዩ ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር በአንድ የጉዞ መስመር ወይም ለሽርሽር የሚወጣ አውቶቡስ ላይ
መሳፈር የሚችሉት የተፈቀደላቸው ተማሪዎች እና የት/ቤቱ ሠራተኞች ብቻ ናቸው።
2. በአውቶቡስ ማቆሚያ ወይም አውቶቡሱ ተማሪውን በሚቀበልበት ቦታ ላይ፣ ተማሪዎች የሚከተሉትን ማድረግ
አለባቸው፥
a.

ስነስርዓታቸውን ጠብቀው መንቀሳቀስ

b.

ቆሻሻ ከመጣል መቆጠብ

c.

ከመኪና መንገዱ ውጭ መሆን

d.

በአካባቢው ያሉ ሰዎችን የንብረት ባለቤትነት መብት ማክበር

3. አውቶቡስ ላይ ከተሳፈሩ በኋላ ተማሪዎች ወዲያውኑ በመቀመጫ ቦታቸው ላይ ይቀመጣሉ። ምንም ዓይነት
መቀመጫ ቦታ ለአንድ ተማሪ ተብሎ ተለይቶ በቅድሚያ አያዝም። የአውቶቡስ ሾፌሩ ወይም ረዳቱ አንድን ተማሪ
እንዲቀመጥ መቀመጫ ቦታ ሲሰጠው፣ ተማሪው ይህንኑ አክብሮ መቀመጥ አለበት። አውቶቡሱ በጉዞ ላይ በሚሆንበት ጊዜ
ተማሪዎች በመቀመጫ ቦታቸው ላይ ሳይንቀሳቀሱ እንደተቀመጡ መጓዝ አለባቸው።
4. በአውቶቡስ ሾፌሩ ወይም ረዳቱ ካልተጠየቁ በቀር ተማሪዎች መስኮቶችን ወይም የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን
መክፈት ሆነ መዝጋት የለባቸውም። ተማሪዎች እጆቻቸውን እና ጭንቅላታቸውን በአውቶቡሱ ውስጥ ማድረግ አለባቸው።
5.

በአውቶቡሱ ላይ ተሳፋሪ ሆነው በሚጓዙበት ወቅት፣ ተማሪዎች የሚከተሉትን ማድረግ አይችሉም፥

a.

ሲጋራ ማጨስ (የስቴት ሕግ)

b.

ምንም ዓይነት ነገሮችን መወርወር

c.

ሾፌሩን መረበሽ

d.

ቆሻሻ መጣል

e.

መጮህ ወይም አላስፈላጊ ድምጽ ማሰማት

f.

ምግብ መብላት ወይም የሚጠጡ ነገሮችን መጠጣት

g.

ለሌላ ተሳፋሪ ጤና ወይም ደሕንነት አስጊ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ይዞ መገኘት

6. በአውቶቡሱ መቀመጫ ላይ ወይም በሌላ በማናቸውም የመኪናው ክፍል የደረሰ ጉዳትን ተማሪዎች ለሾፌሩ ወይም
ለረዳቱ ሪፖርት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ።
7. ከአውቶቡስ የሚወርዱ ተማሪዎች በጭራሽ ከአውቶቡሱ ጀርባ መሄድ የለባቸውም። ተማሪዎች የመንገድ መሻገር
የትራፊክ ቁጥጥር ደንቦችን ማክበር አለባቸው። ተማሪዎቹ ከአውቶቡሱ ፊት መንገድ ማቋረጥ ካለባቸው፣ ከአውቶቡሱ
በግምት ቢያንስ 10 ጫማ ርቀት ላይ መሻገር አለባቸው።
8. የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በእያንዳንዱ ት/ቤት የሚሰጣቸውን የማንነት መለያ መታወቂያ
በተጠየቁ ጊዜ ማሳየት አለባቸው።
አንድ ተማሪ እነዚህን ደንቦች በተደጋጋሚ ሲጥስ ቢገኝ፣ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ወኪሉ ይህንኑ ማሳወቅ
የሾፌሩ ወይም የረዳቱ ኃላፊነት ነው።
በት/ቤት አውቶቡሶች፣ የዲስትሪክት መኪኖች፣ ወይም በሌሎች በዲስትሪክቱ ለትራንስፖርት አገልግሎት የቀረቡ
መጓጓዣዎች ላይ በተማሪዎች የሚፈጸሙ የጠባይ ጉድለቶችን በተመለከተ JK ፖሊሲ እና JK-R (የተማሪ ዲሲፕሊን)
ተፈጻሚ ይሆናሉ።
አሁን ያለው አሰራር እንደ ደንብ በመጀመሪያ የወጣው፥ 1993
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